SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Office 365 Coach
Bedrijfsnaam: Xylos
Uiterste sollicitatiedatum: geen
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

x
x
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OFFICE 365 COACH
Ben je gepassioneerd door IT én wil je die kennis maar al te graag delen met anderen? Dan is
de job van Office 365 Coach bij Xylos, dé marktleider in IT-opleidingsdiensten, misschien wel
op jouw lijf geschreven!

Jouw taken
•
•
•
•

Als Office 365 Coach ben je verantwoordelijk voor het opleiden en coachen van
eindgebruikers in verschillende softwarepakketten en -applicaties (vaak gecombineerd
met soft skills)
Je geeft opleidingen in verschillende leervormen: klassikaal, demo’s, webinars,
coachings, …
Je analyseert de opleidingsnoden van onze klanten en geeft gericht advies
Je bedenkt nieuwe invalshoeken rond onze opleidingsdiensten en werkt nieuwe
initiatieven uit van A tot Z.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een uitstekende kennis van Microsoft Office en Office 365. Wat je nog niet kent,
leer je wel bij ons.
Je hebt een passie voor software en staat steeds te popelen om nieuwe technologieën
uit te testen. Mensen noemen je soms een ‘geek’.
Dankzij je goede communicatievaardigheden weet jij als geen ander je publiek te
begeesteren.
Met jouw aanpak loods jij onze klanten gemakkelijk door de verandering die nieuwe
software met zich meebrengt.
Je bent minstens tweetalig (NL-FR) en liefst drietalig (EN).
Je werkt gestructureerd;
Je hebt interesse in bedrijfsprocessen.
Je bent bereid om dagelijks verplaatsingen te maken naar onze klanten in heel België.
Maar bovenal blaak je van enthousiasme en motivatie om anderen jouw kennis over te
brengen!

Xylos werkt, ook in jouw voordeel!
•
•
•
•
•
•

Je geniet elke dag opnieuw van een uitdagende job in een hoogtechnologische omgeving
Je blijft niet op je honger zitten: boeiende projecten genoeg!
Bij ons leer je bij, elke dag opnieuw. Hiervoor kan je rekenen op de nodige begeleiding
en coaching
Je krijgt verantwoordelijkheid en ruimte om jouw job vorm te geven
Je komt terecht in een dynamisch en gepassioneerd team met een no-nonsense
mentaliteit
We belonen je graag met een mooi salaris én extralegale voordelen:
hospitaalverzekering, pensioenplan en bedrijfswagen.
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Ben jij de Office 365 Coach die we zoeken?
Geloof je in een bedrijfscultuur die gericht is op samenwerking en met ruimte voor
zelfontplooiing en initiatief? Solliciteer dan snel online! Voor meer informatie contacteer je
Tanja Somers op + 32 2 264 13 78 – yourjob@xylos.com
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